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Streszczenie 

Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF) stanowi dziś jeden z najbardziej 

rozpowszechnionych problemów zdrowotnych. Obecnie arytmia występuje u ok 2,9% co 

oznacza, że na świecie choruje ponad 30 mln osób, a według prognoz do 2060 roku liczba 

chorych w samej Europie przekroczy 14-18 mln. Nieme klinicznie migotanie przedsionków 

może występować nawet u 40% osób z tą arytmią. Krótkie kilkuminutowe epizody AF 

(trwające po 5-6 minut) zwiększają ryzyko udaru mózgu około 2,5 krotnie. Szacuje się, że co 

najmniej 20% wszystkich udarów niedokrwiennych mózgu jest wynikiem migotania 

przedsionków. Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu migotania przedsionków 

wymienia się przyczyny genetyczne. Około 1/3 pacjentów z AF jest nosicielami typowych 

wariantów genetycznych predysponujących do wystąpienia arytmii. Przykłądem są tu mutacje 

na chromosomie 4q25, jak również mutacje kanału potasowego KCNQ1, koneksyny 40 

(GJA5), mutacje podjednostek beta kanałów jonowych produkujących prąd potasowy KCNE, 

podjednostki beta kanałów sodowch (Nav1.5) i inne. Ponadto do czynników ryzyka migotania 

przedsionków zaliczyć należy nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, otyłość, stan 

zapalny, wady zastawkowe, cukrzycę, przewlekłą chorobę nerek, przewlekłą obturacyjną 

chorobę płuc i inne. Diagnostyka migotania przedsionków opiera się na 12-

odprowadzeniowym EKG lub zapisie EKG z pojedynczego odprowadzenia o czasie trwania 

≥30 s pokazującym rytm serca bez widocznych powtarzających się załamków P oraz 

nieregularne odstępy RR. Leczenie migotania przedsionków obejmuje kontrolę rytmu, 

kontrolę częstości pracy komór (zazwyczaj dzięki beta blokerom lub/i digoksynie szczególnie 

u osób z obniżoną frakcją wyrzutową) i prewencję udaru mózgu. Profilaktyka 

przeciwkrzepliwa opiera się na doustnych antykoagulantach (direct oral anticoagulants, 

DOAC: apixaban, dabigatran, edoxaban, rywaroxaban) lub na antagonistach witaminy K 

(vitamin K antagonists, VKA: acenokumarol i warfaryna). Wśród leków antyarytmicznych 

stosowane są: amiodaron, dronedaron, flekainid, propafenon. Rzadziej chinidyna, 

dyzopiramid, sotalol i dofetylid. Docelowo częstość pracy komór serca powinna być poniżej 

110/min. W przypadku braku reakcji na leki i szybkiej pracy komór serca należy wziąć pod 

uwagę ablację łącza przedsionkowo komorowego i implantację układu stymulującego 

przedsionków lub poprawiające funkcję przedsionków. Z uwagi na powikłania zatorowe i 

stosunkowo częste występowanie niemego klinicznie migotania przedsionków istnieje wiele 

sposobów na aktywne poszukiwanie arytmii. Możliwe jest  monitorowanie Holterowskie, 

pomiar tętna (samodzielny lub przy okazji automatycznego pomiaru ciśnienia), generowanie 



EKG za pomocą smartfonów, smartwatchy, klasycznego monitorowania (telemetria na 

oddziałach szpitalnych), naklejanych urządzeń na skórę monitorujących pracę serca przez 1-2 

tygodnie, a także implantowanych urządzeń umożliwiających detekcję arytmii (rejestratory 

pętlowe, a także stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory, urządzenia do terapii 

resynchronizującej.  

 Patomechanizm powstawania arytmii opiera się w dużej części na przebudowie 

podłoża migotania przedsionków. Remodeling mięśnia serca początkowo obejmuje 

powiększenie przedsionka (left atrial enlargement, LAE), następnie zmiany elektryczne 

(czynnościowe), następnie strukturalne (włóknienie) i autonomiczne. W 2016r. pod 

patronatem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaproponowano klasyfikację 

kardiomiopatii przedsionkowych, wyróżniając cztery klasy. Klasa I to zmiany w 

kardiomiocytach (hipertrofia, rozpad komórek), klasa II obejmuje włóknienie przedsionków, 

klasa III składa się ze zmian w kardiomiocytach i włóknienia, a klasa IV wyróżnia nacieki 

inne niż kolagenowe. W obrębie tej ostatniej wyróżniamy nacieki amyloidowe oznaczone 

jako grupa VIa, infiltracja komórek tłuszczowych została oznaczona jako IVf, komórki 

zapalne to IVi, pozostałe rodzaje złogów oznaczono jako IVo. Samo badanie EKG nie 

umożliwia odkrycia patomechanizmu degradacji miokardium przedsionka, wskazuje 

natomiast na samo zaburzenie przewodzenia w obrębie przedsionków (interatrial block, IAB). 

Rozpoznanie opiera się na wielkości załamka P ≥ 110 ms. Prawidłowo wyróżniamy trzy 

główne drogi przewodzenia w przedsionku  droga przednia (droga Bachmanna), droga 

środkowa (droga  Wenckebacha)  i tylna  (droga  Thorela). Należy wyróżnić również 

połączenia międzyprzedsionkowe (interatrial connections). Jedną z nich jest tzw. pęczek  

Bachmanna (BB, Bachmann bundle) przebiegający pomiędzy górnymi częściami obydwu 

przedsionków. Zablokowanie lub wydłużenie przewodzenia impulsu elektrycznego w 

przedsionkach ma często miejsce w pęczku Bachmanna. Poza wydłużeniem czasu trwania 

załamka P w EKG istotne są również: dyspersja p ≥ 40 ms, i iloczyn czasu trwania i 

amplitudy fazy ujemnej załamka P (P-wave terminal force, pwtf) w odprowadzeniu V1 ≤ 

‑0.04 mm/sec, które są wykorzystywane jako czynniki ryzyka nawracania migotania 

przedsionków.  

 Najgroźniejszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar mózgu. Definiuje się 

go jako nagłe wystąpienie zaburzeń jego czynności, które są spowodowane ograniczeniem 

mózgowego przepływu krwi trwającym dłużej niż 24 godziny (w przypadkach odwracalnych 

zaburzeń poniżej 24 godzin rozpoznaje się przemijający napad niedokrwienia – transient 



ischemic attack – TIA). Udary niedokrwienne najczęściej spowodowane są zmianami 

miażdżycowymi lub zatorami pochodzenia sercowego (na przykład w przebiegu AF). Istotne 

jest zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych pacjenta i kontrola ciśnienia krwi 

tętniczej (blood pressure, BP), wyrównywanie zaburzeń wodno-elektrolitowych, prawidłowe  

wypełnienie łożyska naczyniowego płynami, kontrola glikemii, a także obniżanie gorączki, 

kontrola diurezy, podaż kalorii jeśli występują zaburzenia połykania, profilaktyka żylno-

zakrzepowej choroby zatorowej, zachłystowego zapalenia płuc, zakażeń, odleżyn itd. 

Konieczne jest stosowne leczenie w razie napadu drgawkowego lub zwiększenia ciśnienia 

wewnątrzczaszkowego, skurczu naczyń mózgowych (po krwotoku podpajęczynówkowym, 

leczonym nimodypiną), leczenie nietrzymania moczu i stolca, postępowanie zapobiegające 

spastyczności i kurczom mięśni, upadkom, leczenie zespołu bolesnego barku, depresji, 

zaburzeń emocjonalnych. Bardzo ważne jest leczenie swoiste udarów mózgu. 

Celem badania jest nieinwazyjna ocena remodelingu lewego przedsionka u pacjentów 

z udarem niedokrwiennym. Postawiono pytania badawcze odnośnie manifestacji remodelingu 

lewego przedsionka w EKG poprzez czas trwania załamka P, jego dyspersję, iloczyn 

amplitudy i czasu trwania fazy ujemnej P w V1 (p wave terminal force, lead V1, PWTFV1), a 

także poprzez zwiększoną lub zmniejszona amplitudę załamka P. Sprawdzano manifestację 

remodelingu miokardium w echokardiografii przezklatkowej w pomiarach powierzchni 

prawego i lewego przedsionka w projekcji koniuszkowej, a także w wymiarze przednio 

tylnym lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przymostkowej w osi długiej. 

Badano korelację pomiędzy wymiarami lewego przedsionka w echokardiografii 

przezklatkowej a elektrokardiograficznymi wykładnikami remodelingu. Poszukiwano 

związku manifestacji remodelingu miokardium z ciężkością udaru wyrażoną w skali NIHSS.  

 Badaniem retrospektywnym objęto grupę 731 pacjentów z udokumentowanym 

migotaniem przedsionków i po udarze niedokrwiennym mózgu. EKG z rytmem zatokowym 

w okresie około-udarowym (± 6 miesięcy) stanowiło kryterium analizy załamka P (badaniem 

objęto grupę 256 pacjentów).  

 W badanych parametrach elektrokardiograficznych pacjentów czas trwania fazy 

ujemnej P w odprowadzeniu V1 przekraczał 40 ms. W pozostałych odprowadzeniach 

maksymalny czas trwania P > 110 ms miało jedynie 33,2% pacjentów, natomiast u blisko 

60% czas trwania fazy ujemnej P w odprowadzeniu V1 zazwyczaj przekraczał 40 ms 

(mediana 56 ms). Dodatkowo mężczyźni mieli istotnie dłuższy czas trwania fazy ujemnej P w 



odprowadzeniu V1 (średnio 56,7ms; SD=25,9ms) w porównaniu do kobiet (średnio 48,3ms; 

SD=26,9ms). Wśród pacjentów z rytmem zatokowym dyspersja załamka P wyniosła do 140 

ms zazwyczaj osiągając wartości powyżej 29ms (mediana 60ms, SD=23,0ms). Wskaźnik 

PWTF przekraczał 4000 µV*ms u 46,8% badanych (n=122) z wyraźnie wyższymi 

wskaźnikami dla mężczyzn (średnio 4801,6µV*ms; SD=3695,4), 41,1% mężczyzn miało 

prawidłowy wskaźnik PWTF (n=30), w porównaniu do kobiet, wśród których 56,6% miało 

PWTF w normie (n=103).  

 Zdecydowana większość badanych miała powiększone przedsionki w badaniu 

echokardiograficznym: powierzchnia lewego przedsionka (LAA) była w normie u 3 

pacjentów (6,4% pomiarów), powierzchnia prawego przedsionka (RAA) była w normie u 3 

pacjentów (11% pomiarów), wymiar przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji 

przymostkowej w osi długiej (LA plax) był prawidłowy u 62 pacjentów (22,2%). Wymiar 

lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przymostkowej w osi długiej wyniósł 

u kobiet średnio 4,4 cm (SD=0,7cm), podczas gdy u mężczyzn 4,7cm (SD=0,7cm). Frakcja 

wyrzutowa w grupie badanych była zazwyczaj łagodnie obniżona i wyniosła średnio 52,4% 

(SD=9,9%). Parametry echokardiograficzne były skorelowane z EKG. Pacjenci ze 

zwiększonym wymiarem lewego przedsionka w projekcji M-mode w osi długiej mieli 

wydłużony czas trwania załamka P w 12-odprowadzeniowym EKG, jednak wartości te nie 

były istotne statystycznie. Ponadto pacjenci z rytmem zatokowym w trakcie badania mieli 

niższy wymiar lewego przedsionka w porównaniu do osób z utrwalonym migotaniem 

przedsionków lub ze stymulatorem. Wśród Pacjentów z rytmem zatokowym średni wynik 

ciężkości udaru mózgu w skali NIHSS wynosił 9,1 (SD=5,3), natomiast mediana wynosiła 8. 

Nie wykazano istotnego związku pomiędzy ciężkością udaru wyrażoną w skali NIHSS a 

czasem trwania załamka P w 12-odprowadzeniowym EKG, ani z wielkością przedsionków w 

echokardiografii przezklatkowej. Ilość uzyskanych punktów w skali NIHSS była średnio 

nieznacznie większa u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków (średnia 9,9 pkt. 

SD=5,5 pkt.) w porównaniu do pacjentów z rytmem zatokowym (średnia 9,1 pkt.; SD=5,3 

pkt.).  

Czy powinno się więc aktywnie poszukiwać arytmii? Należy zwrócić uwagę na fakt, 

iż wśród osób z zarejestrowanym rytmem zatokowym w badanej grupie było niewielu 

pacjentów z prawidłowymi PWTF, Pmax, dyspersją P i fazą ujemną p w V1<40ms 

jednocześnie. Ponadto, zdecydowana większość osób miała powiększone przedsionki w 

przezklatkowym echo serca. Skłania to do dalszych badań w celu udokumentowania 



ewentualnej arytmii grupie osób z elektrokardiograficznymi lub echokardiograficznymi 

wykładnikami remodelingu miokardium. Bezobjawowe migotanie przedsionków stanowi 

identyczne zagrożenie powikłaniami zatorowymi, jak objawowa arytmia. W świetle 

wytycznych rekomenduje się screening w celu poszukiwania migotania przedsionków w 

grupie osób po 65 roku życia poprzez pomiary tętna lub pasek rytmu EKG, a systematyczny 

screening EKG należy rozważyć u osób powyżej 75 roku życia lub z wysokim ryzykiem 

udaru mózgu. 

 Przeprowadzone badania skłaniają do wyprowadzenia następujących wniosków: 

1. Remodeling lewego przedsionka nie manifestuje się istotnie często wydłużonym 

czasem trwania załamka P w 12-odprowadzeniowym EKG.  

2. Remodeling lewego przedsionka znajduje odzwierciedlenie w badaniu EKG (biorąc 

pod uwagę maksymalny czas trwania P, PWTF, dyspersję P i czas trwania fazy 

ujemnej P w V1). Znaczna większość pacjentów miała przynajmniej jeden spośród 

tych wskaźników poza normą.  

3. Dyspersja załamka P była podwyższona u większości pacjentów co wskazuje na 

zaburzenia przewodzenia śródprzedsionkowego. 

4. Wskaźnik PWTF był średnio powyżej normy, jednak z dużym odchyleniem 

standardowym co uniemożliwia bezpośrednią korelację z remodelingiem 

miokardium.   

5. Nie wszystkie odprowadzenia EKG są równie wartościowe w interpretacji załamka P. 

Zarówno czas trwania załamka P, jak i amplituda P były lepiej skorelowane w 

odprowadzeniach kończynowych oraz w odprowadzeniu V1, niż w pozostałych 

odprowadzeniach przedsercowych.  

6. Większość pacjentów z migotaniem przedsionków i po udarze mózgu miała 

powiększony lewy i prawy przedsionek w przezklatkowej echokardiografii co może 

wskazywać na działanie proarytmiczne i prozakrzepowe substratu arytmii. 

7. Zarówno wskaźniki załamka P, jak i wymiary lewego przedsionka w echokardiografii 

osiągały istotnie wyższe wartości w grupie mężczyzn niż w grupie kobiet, co łączy 

się z wcześniejszym występowaniem chorób sercowo-naczyniowych u mężczyzn. 

8. Punktacja w skali NIHSS nie wiązała się istotnie z parametrami 

elektrokardiograficznymi, ani z pomiarami echokardiograficznymi. Wyższe wartości 

w skali NIHSS korelowały z wiekiem. 



Summary 

Atrial fibrillation (AF) is one of the most widespread health problems today. At present, 

the arrhythmia affects approximately 2.9% of the world population which means that more 

than 30 million people worldwide are affected, and, according to forecasts, by 2060 the 

number of sufferers in Europe alone will exceed 14-18 million people. Clinically silent atrial 

fibrillation may occur in up to 40% of people with this type of arrhythmia. Short episodes of 

AF (lasting 5-6 minutes) increase the risk of stroke by about 2.5 times. It is estimated that at 

least 20% of all ischaemic strokes are due to AF. Genetic causes have been implicated among 

factors favouring the occurrence of AF. Approximately 1/3 of patients with AF carry common 

genetic variants predisposing them to arrhythmia. Examples of genetic mutations predispose 

to AF are mutations on chromosome 4q25, as well as mutations of the potassium voltage-

gated channel, KQT-like subfamily, member 1 (KCNQ1), connexin 40 (GJA5), mutations of 

the potassium voltage‐gated channel subfamily E (KCNE), the voltage-dependent sodium 

channel 1.5 (Nav1.5) and others. In addition, risk factors for AF include hypertension, heart 

failure, obesity, inflammation, valvular defects, diabetes, chronic kidney disease, chronic 

obstructive pulmonary disease and others. Diagnosis of atrial fibrillation is based on a 12-lead 

ECG or a single lead ECG of ≥30 s duration showing a heart rhythm with no apparent 

repetitive P-waves and irregular RR intervals. Treatment of AF includes rhythm control, rate 

control (usually with beta blockers and/or digoxin especially in those patients with reduced 

ejection fraction) and stroke prevention. Anticoagulant prophylaxis is based on direct oral 

anticoagulants (DOAC: apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban) or vitamin K 

antagonists (VKA: acenocumarol or warfarin). Among antiarrhythmic drugs amiodarone, 

dronedarone, flecainide, propafenone are used while quinidine, disopyramide, sotalol and 

dofetilide are in less frequent distribution. The target heart rate should be below 110/min. In 

case of unresponsiveness to drugs and rapid ventricular rate, ablation of the atrioventricular 

link and implantation of an atrial pacing system or improving atrial function should be 

considered. Due to embolic complications and the relatively frequent occurrence of clinically 

silent AF, there are many ways to actively search for arrhythmias. Holter monitoring, heart 

rate measurement (stand-alone or with automatic blood pressure measurement), ECG 

generation with smartphones, smartwatches, classical monitoring (telemetry in hospital 

wards), stick-on devices on the skin to monitor heart rate for 1-2 weeks, and implanted 

devices for arrhythmia detection (loop recorders, as well as pacemakers, cardioverter-

defibrillators, resynchronisation therapy devices are used to heart rhythm monitoring.  



The pathomechanism of arrhythmia formation is largely based on remodelling of the substrate 

of atrial fibrillation. Remodelling of the heart muscle initially involves left atrial enlargement 

(LAE), followed by electrical (functional) changes, then structural (fibrosis) and autonomic 

changes. In 2016, under the auspices of the European Society of Cardiology, a classification 

of atrial cardiomyopathies was proposed which led to distinguishing four classes of 

cardiomyopathy. Class I is cardiomyocyte changes (hypertrophy, cell disintegration), class II 

includes atrial fibrosis, class III consists of cardiomyocyte changes and fibrosis, and class IV 

distinguishes non-collagenous infiltrates. Within the last group we distinguish amyloid 

infiltrates designated as group VIa, fat cell infiltration was designated as IVf, inflammatory 

cells are IVi, other types of deposits are designated as IVo. ECG alone cannot reveal the 

pathomechanism of atrial myocardial degradation, but it does indicate interatrial block (IAB) 

conduction disturbance itself. The diagnosis is based on P-wave duration ≥ 110 ms. Three 

main atrial conduction pathways are correctly distinguished: the anterior (Bachmann 

pathway), the middle (Wenckebach pathway) and the posterior (Thorel pathway). Interatrial 

connections should also be distinguished. One of them is the so-called Bachmann bundle 

(BB) running between the upper parts of both atria. Blockage or prolongation of atrial 

electrical conduction often occurs in the Bachmann bundle. In addition to the prolongation of 

the P-wave duration, the dispersion P ≥ 40 ms and the product of the duration and amplitude 

of the negative P-wave terminal force (pwtf) in the V1 lead ≤ -0.04 mm/sec are important 

ECG risk factors for recurrent AF.  

 The most dangerous complication of atrial fibrillation is stroke. It is defined as a 

sudden onset of cerebral dysfunction caused by restriction of cerebral blood flow lasting 

longer than 24 hours (in cases of reversible disorders lasting less than 24 hours a transient 

ischemic attack (TIA) is diagnosed). Ischaemic strokes are most often caused by 

atherosclerotic lesions or embolisms of cardiac origin (for example in the course of AF). It is 

important to secure the basic vital functions of the patient and to control blood pressure (BP), 

to compensate for water-electrolyte disturbances, to fill the vascular bed with fluids, to control 

glycemia, to reduce fever, to control diuresis, to supply calories if there are swallowing 

disorders, to prevent veno-occlusive thromboembolism, pneumonia, infections, bedsores, etc. 

Treatment of seizures or increased intracranial pressure, cerebral vasospasm (after 

subarachnoid haemorrhage treated with nimodipine), treatment of urinary and faecal 

incontinence, prevention of spasticity and muscle spasms, falls, treatment of painful shoulder 



syndrome, depression, emotional disorders is essential. Specific treatment of stroke is very 

important. 

The aim of this study is to non-invasively assess left atrial remodelling in patients with 

ischaemic stroke. The research questions were asked regarding the ECG manifestation of left 

atrial remodelling through the duration of the P wave, its dispersion, the product of the 

amplitude and duration of the negative P phase in V1 (p wave terminal force, lead V1, 

PWTFV1), and through increased or decreased P wave amplitude. The manifestation of 

myocardial remodelling was verified by transthoracic echocardiography in the measurements 

of right and left atrial area in the apical view, as well as in the anterior-posterior dimension of 

the left atrium in M-mode in parasternal long axis view. The correlation between left atrial 

dimensions in transthoracic echocardiography and electrocardiographic exponents of 

remodelling was studied. The relationship between the manifestation of myocardial 

remodelling and stroke severity expressed by the NIHSS score was studied. 

 The retrospective study included a group of 731 patients with documented atrial 

fibrillation and after ischaemic stroke. ECG with sinus rhythm in the peri-stroke period (± 6 

months) was the criterion for P-wave analysis (256 patients were included in the study). 

 In the case of patients with electrocardiographic parameters, the duration of the 

negative P phase in the V1 lead exceeded 40 ms. In the other leads, the maximum duration of 

P > 110 ms was present in only 33.2% of patients, while in nearly 60% of patients the 

duration of the negative P phase in V1 lead usually exceeded 40 ms (median 56 ms). In 

addition, men had a significantly longer negative P phase duration in the V1 lead (mean 

56.7ms; SD=25.9ms) compared to women (mean 48.3ms; SD=26.9ms). Among patients with 

sinus rhythm, P-wave dispersion was up to 140 ms usually reaching values above 29ms 

(median 60ms, SD=23.0ms). PWTF index exceeded 4000 µV*ms in 46.8% of subjects 

(n=122) with significantly higher rates for men (mean 4801.6µV*ms; SD=3695.4), 41.1% of 

men had normal PWTF index (n=30), compared to women among whom 56.6% had normal 

PWTF (n=103). 

 The vast majority of subjects had atrial enlargement on echocardiography: the left 

atrial area (LAA) was normal in 3 patients (6.4% of measurements), the right atrial area 

(RAA) was normal in 3 patients (11% of measurements), the atrial dimension on M-mode in 

parasternal long axis view (LA plax) was normal in 62 patients (22.2%). The mean left atrial 

dimension in M-mode in parasternal long axis view was 4.4cm (SD=0.7cm) in women and 



4.7cm (SD=0.7cm) in men. The ejection fraction in the study group was usually mildly 

reduced and averaged 52.4% (SD=9.9%). Echocardiographic parameters were correlated with 

ECG. Patients with increased left atrial dimension in the long-axis M-mode projection had 

prolonged P-wave duration in the 12-lead ECG, but these values were not statistically 

significant. In addition, patients in sinus rhythm at the time of the study had a lower left atrial 

dimension compared with those with established AF or with a pacemaker. Among patients 

with sinus rhythm, the mean NIHSS stroke severity score was 9.1 (SD=5.3) with a median 

score of 8. There was no significant association between NIHSS stroke severity and P-wave 

duration on 12-lead ECG or atrial size on transthoracic echocardiography. The NIHSS score 

was on average slightly higher in patients with sustained AF (mean 9.9 points; SD=5.5 points) 

compared with patients in sinus rhythm (mean 9.1 points; SD=5.3 points). 

Whether arrhythmias should be actively searched for? It should be noted that among 

the subjects with recorded sinus rhythm in the study group, there were few patients with 

normal PWTF, Pmax, P dispersion and negative p phase in V1<40ms simultaneously. 

Furthermore, the vast majority of subjects had enlarged atria on transthoracic cardiac echo. 

This prompts further investigation to document possible arrhythmia in a group of subjects 

with electrocardiographic or echocardiographic exponents of myocardial remodeling. 

Asymptomatic AF poses the same risk of embolic complications as symptomatic arrhythmia. 

In light of the quoted guidelines, screening for AF is recommended for those over 65 years of 

age by heart rate measurement or ECG rhythm strip, and systematic ECG screening should be 

considered for those over 75 years of age or with a high risk of stroke. 

 The study leads to the following conclusions: 

1. Left atrial remodelling is not manifested significantly often by prolonged P-wave 

duration on 12-lead ECG.  

2. Left atrial remodelling is reflected on ECG (considering maximum P duration, PWTF, 

P dispersion and duration of negative P phase in V1). The vast majority of patients had 

at least one of these indicators out of the norm.  

3. P-wave dispersion was elevated in most patients, indicating atrial conduction 

disturbances. 

4. The PWTF index was on average above normal, but with a large standard deviation 

which does not allow a direct correlation with myocardial remodelling.   



5. Not all ECG leads are equally valuable for interpretation of P wave. Both P wave 

duration and P wave amplitude were better correlated in limb leads and V1 lead than 

in other precordial leads.  

6. The majority of patients with atrial fibrillation and after stroke have enlarged left and 

right atria on transthoracic echocardiography, which may indicate proarrhythmic and 

prothrombotic effects of the arrhythmia substrate. 

7. Both P-wave indices and left atrial dimensions on echocardiography reached 

significantly higher values in the male group than in the female group, which is 

associated with an earlier occurrence of cardiovascular disease in men. 

8. The NIHSS score were not significantly associated with electrocardiographic 

parameters or echocardiographic measurements. Higher NIHSS scores correlated with 

age. 

 


